
DEN VÍNA 2013 
Reprezentativní výstava vín 

Státní zámek Buchlovice 13. dubna 2013 
 

Veltlínské zelené, Veltlínské červené rané, Tramín, Sauvignon, Floriánka 
Frankovka, Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia, Cabernet Franc 

 
Vážení přátelé, 
 

dovolujeme si Vás opět pozdravit a popřát Vám zdraví, pohodu, vinařské úspěchy a také Vám 
poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete poskytnutím kvalitních vzorků na reprezentativní výstavy 
vybraných odrůd vín pořádaných Folklorním studiem Buchlovice.  

Navazujeme tím na minulé výstavy, které byly zaměřeny na skupiny spřízněných odrůd. 
Prozatím se nám podařilo vždy získat reprezentační vzorek, dá se říci celorepublikového významu. 
Výstavou chceme představit tato odrůdová vína v jejich bohaté škále chutí a vůní, které pocházejí 
z různých ročníků a vinohradnických oblastí naší republiky a částečně i ze zahraničí. 

Rádi bychom na této výstavě shromáždili vzorky ze všech vinařských oblastí, proto se na Vás 
obracíme s žádostí o věnování vzorků výše uvedených odrůd.  

 Svoz vzorků proběhne ve dnech od 25. března do 5. dubna 2013.  
 Prosíme Vás o čitelné označení vinaře, odrůdy, ročníku, přívlastku, eventuálně dalších 

charakteristik důležitých pro přesné ohodnocení předloženého vzorku.  
 Jeden vzorek obsahuje 2 láhve o objemu 0,75 litru. Při sběru vzorků budou láhve vráceny 

výměnným způsobem. 
Hodnocení vzorků stobodovým systémem se uskuteční dne 7. 4. 2013 od 9:00 hodin v prostorech 
Hotelu Buchlovice.  

 Samozřejmostí je uvedení výsledků hodnocení v katalogu a zveřejnění šampionů výstavy 
v tisku, rozhlase a všech dostupných médiích. Oceněná vína budou dekorována diplomem, vítězové 
jednotlivých odrůd navíc věcným darem. 

 
Termín konání výstavy je 13. dubna 2013 s tímto programem: 

13:00 Literárně odlehčená konference na téma Víno a konec světa 
16:00 Košt vín (zámecký sklep) 
18:00 Aukce šampionů a vzácných vzorků (výtěžek na dobročinné účely – pokud máte 
zájem přispět vzorkem – děkujeme).  

 
Vážení přátelé, ještě jednou Vás velmi zdvořile žádáme o přispění ve formě vzorků vína 

a pokud možno o oslovení spřízněných vinařů. 
Děkujeme a těšíme se na setkání  
   

za Folklorní studio Buchlovice 
  Pavel Dvořan 

 
 
Kontaktní osoby: 
Ing. Pavel Dvořan, Folklorní studio, Buchlovice 800, PSČ 687 08 
tel. 572 595 123, mobil: 721 337 833      e-mail: vystavba@buchlovice.cz 
 
Ing. Vlastimil Jordán, Favex, s.r.o., Buchlovice 99, PSČ 687 08 
tel: 572 420 930, mobil: 602 580 482     e-mail: jordan@favex.cz 
 
Ing. Luděk Kubiš, Nodis interiors, s.r.o., Buchlovice 817, PSČ 687 08 

      mobil: 605 268 225  e-mail: kubis@nodisinteriors.cz 
 
Ing. Jiří Raštica,   mobil: 737 285 111  e-mail: jrastica@volny.cz 
 
Ing. Tomáš Luža, mobil: 725 874 388   e-mail: tomas.luza@seznam.cz  


